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JUSTIÇA FEDERAL HOJE

Aniversariantes
Hoje: Igor Matos Araújo, juiz federal da 
Subseção de Alagoinhas, Helio Moraes 
(Ilhéus), Kaique Moraes (Barreiras), Ro-
drigo Brito (18ª Vara), Tauane Costa e 
Ângela Figuereido (ambas do NUCRE). 
Amanhã: Felix Antonio Barbosa Aguiar 
(17ª Vara), Gerson Silva (1ª Vara), 
Aman Pineiro (23ª Vara), Daiane Lima 
(Feira de Santana), Laize Santana (Eu-
nápolis), Mateus Pacheco (4ª Vara), Ro-
drigo Pauletti (3ª Vara) e Silvana Fahel 
(2ª Vara). Parabéns!!!

TRF1 mantém sentença da 10ª Vara e 
determina que UFBA matricule estudante 

que perdeu prazo por falha da comunicação
A 5ª Turma do TRF1 confirmou senten-

ça da 10ª Vara, exarada pelo juiz federal 
Evandro Reimão dos Reis, que nos autos 
de mandado de segurança, determinou que 
a Universidade Federal da Bahia matricule 
um candidato, parte impetrante, no curso 
de Engenharia Civil para o qual foi aprova-
do nas vagas destinadas aos Egressos dos 
Bacharelados Interdisciplinares. Ao negar 
a matrícula ao estudante, a instituição de 
ensino argumentou que o requerente teria 
perdido o respectivo prazo, uma vez que 
não teria confirmado sua inscrição no perí-
odo estabelecido no edital.

No recurso apresentado ao TRF1, a 
Universidade Federal da Bahia sustentou 
que é responsabilidade do candidato in-
formar-se na Secretaria Geral dos Cursos 
ou na internet sobre as datas de matrícula 
e reclassificações, bem como a perda de-
finitiva da vaga na hipótese de não atendi-
mento aos prazos definidos e possibilidade 
de reclassificações e novas convocações. 
Alegou também que houve, no presente 
caso, violação à garantia constitucional da 

autonomia universitária e ao princípio da 
isonomia previsto no art. 5º da Constitui-
ção Federal. 

O relator, desembargador Souza Pru-
dente, rejeitou as alegações apresentadas 
pela universidade. “Conforme entendimen-
to jurisprudencial já pacificado por esta 
egrégia Corte Federal, não obstante se 
reconheça a legitimidade da adoção, pela 
instituição de ensino, de critérios para fi-
xação de calendários para formalização de 
matrículas, tais regras não são absolutas 
e devem observar certa flexibilidade, bem 
como devem revestir-se de razoabilidade e 
proporcionalidade”, fundamentou.

Ainda segundo o magistrado, “com-
provado nos autos que a perda do prazo 
fixado pela instituição de ensino para a 
realização da matrícula deu-se por moti-
vo legítimo, uma vez que a divulgação da 
convocação para antecipação da matrí-
cula ocorreu exclusivamente pela inter-
net, com prazo exíguo de apenas um dia 
para efetivação, não há dúvida de que 
tal conduta administrativa viola o prin-
cípio da publicidade, como na hipótese 
em apreço”.

Por fim, o desembargador afirmou que 
“restringindo-se a pretensão mandamen-
tal postulada nestes autos à realização 
de matrícula em instituição de ensino su-
perior, a qual já se concretizou por força 
da ordem judicial liminarmente deferida, 
resta caracterizada, na espécie, uma si-
tuação de fato já consolidada, cujo des-
fazimento já não mais se recomenda, na 
linha do entendimento jurisprudencial 
consagrado em nossos tribunais, em ca-
sos que tais”.

Fonte: TRF1

STF julgará se ex-governadores 
do Estado da Bahia têm direito 

a seguranças e motoristas
O procurador-geral da República, Rodri-

go Janot, ajuizou no Supremo a Ação Di-
reta de Inconstitucionalidade 5.346, com 
pedido de liminar, para questionar norma 
que prevê a concessão vitalícia de serviços 
de motorista e segurança, a serem presta-
dos por servidores livremente escolhidos, a 
ex-governadores da Bahia que tenham ocu-
pado o cargo por quatro anos ininterruptos 
ou cinco intercalados.

Na ação, Janot se insurge contra a ex-
pressão “de forma vitalícia”, contida no art. 
1º da Lei estadual 13.219/2014, por en-
tender que a regra afronta os princípios da 
igualdade, da razoabilidade, da moralidade 
e da impessoalidade, bem como o princí-
pio republicano, todos previstos na Consti-
tuição Federal. “Não há critério razoável e 
proporcional capaz de legitimar tratamento 
vitalício privilegiado estabelecido em favor 
de ex-governadores, os quais exerceram 
múnus público temporário, plenamente 
conscientes disso”, destaca.

Para o procurador-geral, o princípio 
republicano busca assegurar tratamento 
igualitário a todos os cidadãos, sem rega-
lias ou privilégios que beneficiem, sem juí-
zo de razoabilidade, determinado grupo ou 
classe em detrimento dos demais. “Os prin-
cípios republicanos e da igualdade exigem 
que, ao final do exercício de função eletiva, 
seus ex-ocupantes sejam tratados como os 
demais cidadãos, sem que haja razão para 
benefícios decorrentes de situação pretéri-
ta, ainda mais de forma vitalícia”, diz.

No entanto, Janot reconhece que, diante 
dos riscos decorrentes do exercício da fun-
ção do chefe do Executivo estadual, é in-
justo que um ex-governador seja destituído 
de segurança no dia seguinte ao término do 
mandato. Ele explica que tal prerrogativa 
poderia ser legitimamente fixada por prazo 
equivalente a um ou dois mandatos sem 
que houvesse inconstitucionalidade. “Coli-
são com a ordem constitucional ocorre na 
previsão de essa segurança ser fornecida de 
forma vitalícia, pois, decorrido certo prazo, é 
intuitivo que riscos decorrentes do exercício 
da função pública tendem a desaparecer por 
completo”, explica.

Ele alega que o benefício vitalício ofende 
os princípios da moralidade e da impesso-
alidade, uma vez que o único propósito da 
regra seria privilegiar “destinatários certos e 
determináveis” à custa do Estado. Ressalta 
que conceder essa regalia a ex-ocupante de 
cargo público afronta o objetivo da república 
de construir sociedade justa e solidária.

O procurador-geral pede a concessão de 
liminar para suspender a eficácia da norma 
quanto aos ex-governadores da Bahia que 
tenham concluído o mandato há mais de 
quatro ou oito anos “com base em juízo de 
proporcionalidade, a fim de não fazer ces-
sar por completo a proteção da lei, que é 
legítima durante certo tempo”. No mérito, 
pede que seja julgado procedente o pedi-
do para declarar a inconstitucionalidade da 
expressão “de forma vitalícia”, prevista no 
artigo 1º da Lei baiana 13.219/2014. 

Legislação oferece vantagens a quem 
emprega mão de obra de detentos

Dos cerca de 607 mil detentos da po-
pulação carcerária brasileira, 60% são 
condenados pela Justiça e cumprem pena. 
Nessa condição, os que pretendem recons-
truir a vida têm como maior desafio con-
seguir um trabalho, por conta do estigma 
e do preconceito. Com objetivo de driblar 
essa rejeição, a Lei de Execução Penal ofe-
rece benefícios a quem contrata a mão de 
obra prisional, como a isenção de encargos 
trabalhistas. Na visão do CNJ e de outras 
instituições envolvidas com o sistema car-
cerário, o acesso dos apenados a oportuni-
dades de estudo, capacitação profissional e 
trabalho é fundamental para prevenção da 
reincidência criminal.

Segundo a Lei de Execução Penal, a CLT 
não se aplica à contratação de cumpridores 
de pena nos regimes fechado e semiaber-
to. O empregador fica isento de encargos 
como férias, 13º salário e FGTS. Ele deve 
apenas garantir alimentação, transporte e 
remuneração, que não pode ser inferior a 
três quartos do salário mínimo.

O acesso do detento ao trabalho não de-
pende apenas de sua vontade ou da existên-
cia de vagas. Conforme prevê a LEP, somen-
te terão direito candidatos selecionados pela 
Comissão Técnica de Classificação de cada 
unidade penal. O trabalho externo em insti-
tuições privadas e órgãos públicos deve ser 
supervisionado pela Administração Peniten-
ciária ou órgão instituído para esse fim, por 
meio de inspeções periódicas, de forma não 
ostensiva. O empregador deve comunicar à 
penitenciária, imediatamente, a ocorrência 
de acidente, falta grave ou evasão do ape-
nado, que perderá o direito à prestação de 
trabalho externo.

É importante também que o empregador 
conheça a situação processual do detento, 
para, em caso de progressão de um regime 
de cumprimento de pena para outro, seja 
verificado se a forma de contratação precisa 
ser alterada. Outra informação importante é 
que, nas licitações para obras de constru-
ção, reforma, ampliação e manutenção de 
estabelecimento prisional, ainda segundo a 
LEP, a empresa concorrente poderá receber 
pontos a seu favor se a proposta apresenta-
da na concorrência incluir o aproveitamento 
da mão de obra de detentos.

Aplicam-se à relação contratual com 
os apenados os métodos e programas de 
saúde, higiene e segurança do trabalho 
observados para os trabalhadores em ge-
ral. A jornada de trabalho não pode ser 
superior a 8 horas diárias nem inferior a 
6, com descanso aos domingos e feriados, 
atendidas as peculiaridades do estabeleci-
mento penal e da atividade a ser desenvol-
vida. É obrigatório seguro contra acidente 
de trabalho.

Na primeira edição do Projeto Sexta 
Cultural, realizada no último dia 10/7 pelo 
TRE da Bahia, a juíza federal Nilza Reis 
proferiu a palestra: “A educação como ele-
mento de transformação”. 

No encerramento do evento, juízes do 
TRE, a diretora da Escola Judiciária Eleito-
ral Fabiana Pellegrino, o juiz federal Carlos 
D’Ávila Teixeira e vários servidores do órgão 
renderam uma homenagem à juíza federal 
Nilza Reis, que foi corregedora daquela 
Corte entre os anos de 2001 e 2003.

Projeto cultural do TRE 
tem estreia com juíza 

federal Nilza Reis


